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Epätoivoinen näkökykyyn liittyvä kriisi

Maailmassa, jossa 40% väestöstä kärsii veden puutteesta, 

on vaikea kuvitella ihmisten jättävän kotinsa ja hedelmälliset 

viljelysmaat lähellä virtaavia jokia ja puroja. Mutta joskus 

heidän on tehtävä näin. Ja hyvästä syystä. 

Jokisokeus. 

Jokisokeus (onchocerciasis) on tuskallinen tauti, joka leviää 

tautia kantavien kärpästen puremista. Nämä kärpäset  

lisääntyvät nopeasti liikkuvien vesistöjen varsilla. Oireita ovat 

kutina, ihottuma, ihon värimuutokset ja silmätauti, joka voi 

johtaa pysyvään sokeutumiseen ja nämä ovat vain taudin 

näkyvimmät puolet. Mutta tauti aiheuttaa paljon muutakin 

kuin fyysisiä ongelmia. 

Avuttomuudesta toivoon 

Maailman Terveysjärjestö on arvioinut*:

•	Vähintään	25	miljoonaa	ihmistä	sairastaa	
jokisokeutta	ja	123	miljoonaa	ihmistä	
asuu alueilla, joissa heillä on suuri riski 
saada tämä tauti. 

•	Noin	300	000	ihmistä	on	menettänyt	
näkökykynsä ja 800 000 ihmistä kärsii 
näkövammoista tämän loisen takia. 

•	Lähes	99%	tulehduksen	saaneista	 
ihmisistä asuu Afrikassa, muut  
Jemenissä ja kuudessa Amerikan  
mantereen maassa.

*Lähde:	https://www.cdc.gov/parasites/onchocerciasis/gen_info/faqs.html	
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Jokisokeuden fyysiset vaikutukset ovat helposti 

nähtävissä. Mutta pintaa syvemmällä on  

huomattavasti vakampia ongelmia. Tulehdusta 

kantavat kärpäset lisääntyvät nopeasti jokien  

varsilla, joilla sijaitsevat hedelmällisimmät  

viljelysmaat ja monet ihmiset jättävät kotinsa, 

maansa ja elinkeinonsa vain jotta he pystyvät 

välttämään tämän taudin. Jokisokeuden  

aiheuttama negatiivinen vaikutus moninkertaistuu 

tätä kautta vaikuttamalla monien kylien elinoloihin 

joillakin maailman köyhimmistä alueista.

Mutta toivoa on. Jokisokeuden leviäminen on 

pystytty pysäyttämään Nigeriassa Plateun ja  

Nasarawan	osavaltiossa	ja	näin	on	annettu	 

toivoa paremmasta tulevaisuudesta maalle,  

jossa jokisokeutta esiintyy eniten maailmassa. 

Lions	Clubs	Internationalin	säätiön	(LCIF)	tuella	

Maailman Terveysjärjestö on vahvistanut, että 

Kolumbiassa	taudin	esiintyminen	saatiin	 

pysäytettyä	vuonna	2013,	Ecuadorissa	2014,	

Meksikossa	2015	ja	Guatemalassa	2016.

Taistelu jokisokeutta vastaan

Miten tämä on saatu aikaan?
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Tähän	mennessä	LCIF	on	myöntänyt	lähes	US$45	miljoonaa	

apurahoina	taisteluun	jokisokeutta	vastaan.	Lähes	 

US$28	miljoonaa	näistä	varoista	on	käytetty	rahoittamaan	

jokisokeuteen	liittyviä	projekteja	yhdessä	The	Carter	Centerin 

(TCC)	kanssa.	

TCC-keskuksen	perustivat	Yhdysvaltain	entinen	presidentti	

(ja	lion)	Jimmy	Carter	ja	hänen	vaimonsa	Lady	Rosalynn	

Carter.	Keskuksen	tavoitteena	on	edistää	rauhaa,	 

taistella	tauteja	vastaan	ja	luoda	toivoa.	Sen	missio	sopii	

erinomaisesti	yhteen	sekä	Lions	Clubs	Internationalin	että	

LCIF:n	kanssa	ja	sen	vuoksi	TCC	onkin	tärkeä	yhteistyö-

kumppani lionien pyrkimyksessä palvella ihmisiä. Tämän 

yhteistyösuhteen kautta on hankittu yli 17 miljoonaa  

hoitokertaa ja saavutettu noin yhdeksän miljoonaa 

ihmistä	SightFirst-ohjelman	menestyksen	ja	saavutusten	

ansiosta.	LCIF	on	jakanut	275	miljoonaa	Mectizan®	-annosta	

apurahojen	kautta	(joista	218	miljoonaa	on	yhteistyösuh-

teessa	The	Carter	Centerin	kautta).

Yksi askel lähempänä jokisokeuden eliminoimisessa

Lionjohtajat	tapaavat	presidentti	Carterin	ja	Carter	Centerin	henkilökuntaa.
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Resurssien vahvistaminen yhteistyökumppaneiden kautta 

The	Carter	Center	(TCC)	on	ollut	

Lions	Clubs	Internationalin	säätiön	

(LCIF)	tärkeä	yhteistyökumppani	

vuodesta	1994.	TCC	on	tehnyt	 

yhteistyötä Nigerian hallituksen 

kanssa	jokisokeuden	eliminoimiseksi	jo	yli	25	vuoden	

ajan. Tämän yhteistyön ansiosta taudin leviäminen  

on	pysäytetty	Plateaun	ja	Nasarawan	osavaltioissa	ja	

kiitos tästä kuuluu lääkkeiden massajakelulle (mass 

drug	administration	-	MDA).	Amerikkalainen	Merck	&	

Co	-yritys	on	lahjoittanut	Mectizan®	-lääkkeen.	Tämä	on	

suurin lääkkeiden massajakelu taistelussa jokisokeutta 

vastaan.

LCIF	on	tukenut	The	Carter	Centeriä	US$63	miljoonalla	

dollarilla, joilla on vahvistettu jokisokeuden ja trakooman 

vastaisia	ohjelmia.	Trakooma	on	bakteerien	aiheuttama	

tulehdus, jota esiintyy Afrikassa ja Amerikan mantereilla. 

Lionien	yhteistyö	TCC-keskuksen	kanssa	on	auttanut	

jakamaan	yli	214	miljoonaa	annosta	Mectizan®	-lääkettä	

yhteensä 11 eri maassa. 

Lääkkeiden massajakelun lopettaminen Plateaussa ja Nasawarassa on suuri saavutus,” kertoi Dr. Frank 

Richards, TCC`n jokisokeusohjelman johtaja. ”Mutta meidän on seurattava tilannetta huolellisesti seuraavan 

parin vuoden ajan, jotta varmistamme että tauti ei palaa. Tämä vaatii jatkuvaa työtä ja huomiota.
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Aikaisemmin	tänä	vuonna	LCIF	vieraili	The	Carter	Centerin	Mary	Ann	Petersin	luona	

Atlantassa,	Georgiassa.	Hän	on	TCC`n	pääjohtaja	ja	suurlähettiläs	(eläkkeellä). Kun 

nämä kaksi järjestöä juhlivat lähes neljännesvuosisadan jatkunutta yhteistyösuhdetta, 

keskustelu	kääntyi	yhteiseen	visioon:	jokisokeuden	sekä	bakteerien	aiheuttaman	

tulehduksen,	trakooman,	eliminoiminen	Etiopiassa.	

LCIF	ja	Peters	molemmat	kommentoivat	TCC-LCIF	-yhteistyösuhteen	merkityksestä 

ja mitä kaikkea on jo saavutettu – ja mitä saavutamme tulevaisuudessa. 

Juhla	päättyi	uuden	yhteistyösopimuksen	allekirjoittamiseen,	jossa	LCIF	sitoutui	 

lahjoittamaan	US$16	miljoonaa	tukemaan	TCC-keskuksen	työtä	jokisokeus-	ja	 

trakoomaohjelmiin	vuoden	2020	loppuun	saakka.

LCIF:ltä	saadun	tuen	avulla	Lions-Carter	Center	SightFirst	River	Blindness	-ohjelma	

Etiopiassa	pyrkii	pysäyttämään	jokisokeuden	leviämisen	Etiopiassa	vuoden	2020	

loppuun mennessä. 

LCIF:n	myöntämillä	varoilla	The	Carter	Center	ja	lionit	sekä	Etiopian	hallitus	pääse-

vät jatkamaan työtä jokisokeuden ja sokeutta aiheuttavan trakooman poistamiseksi. 

Tämän lisäksi tukea annetaan kansallisiin ohjelmiin Malissa ja Nigerissä trakooman 

vastaiseen taisteluun.

Juhlimme menestystä ja jatkamme sitoutumista
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Edistyminen

Nigerian	menestyminen	Plateaussa	ja	Nasarawassa	osoittaa,	että	

jokisokeus voidaan eliminoida Afrikassa. Työn on jatkuttava koska tauti 

leviää vielä monissa Nigerian osavaltioissa ja muissa osissa Afrikkaa. 

Jokisokeuden poistaminen keskittyy nyt Yanomami-ihmisiin, jotka asuvat 

Brasilian ja Venezuelan rajalla. Yhdellätoista alueella (alueita yhteensä 13) 

on pystytty pysäyttämään taudin leviäminen vuodesta 2017. Afrikassa 

taudin leviämisen pysäyttäminen on tarkoittanut lääkkeiden massajakelun 

lopettamisen Sudanissa, Ugandassa ja Etiopiassa.

Tutustu sivulla lcif.org/Grants apurahoihin, joilla autetaan lionien piirejä 

kehittämään ja toteuttamaan suuren mittakaavan humanitaarisia projekteja.

Tärkeimpiä aktiviteetteja ovat muun muassa: 

•	Projektin	henkilökunnan,	vapaaehtoisten,	paikallisten	lääkkeiden	 
jakajien ja terveydenhuollon työntekijöiden kouluttaminen ja  
kapasiteetin rakentaminen.

•	Jatkuvat	entomologian	ja	epidemiologiset	tutkimukset	ja	tulosten	 
laboratorioanalyysit,	jotta	pystytään	tekemään	päätöksiä	ohjelman	 
puitteissa.

•	Puolivuosittaisten	ivermectin-hoitojen	jatkaminen	kaikissa	Lions-Carter	
Centerin	avustamilla	alueilla	ja	taudin	uusilla	esiintymisalueilla,	joissa	 
on todettu riskialttiita väestönosia.

•	Terveyteen	liittyvä	tiedottaminen	eri	alueilla	ja	projektin	alueilla.

•	Vaikutuksen	arvioiminen	piireissä,	joissa	on	toteutettu	8-10	hoitokierrosta.

7Vastaamme	haasteeseen	

https://lionsclubs.org/en/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc


Jokisokeuden aiheuttama kipu, fyysiset muutokset ja näkökykyn menettäminen 

ovat	ennalta	ehkäistävissä.	Yhteistyösuhteiden	kuten	The	Carter	Centerin	ja	

LCIF:n	välillä	sekä	suurten	lääkeyritysten	kuten	Merckin	avokätisen	tuen	ansiosta	

jokisokeuden eliminoiminen koko maailmasta saattaa olla totta lähivuosina. 

Tuemme lioneita. Palvelemme ihmiskuntaa. Annamme toivoa.

•	Johtamaan maailmaa monipuolisten näköhuollon 
laitosten ja järjestelmien perustamisessa ja  
vahvistamisessa pääoman laajentamisen, välineiden 
hankkimisen ja henkilökunnan kouluttamisen kautta. 

•	Vahvistamaan uudelleen lionien maailmanlaajuista 
johtoasemaa lasten näköhuollon tarjoamisessa,  
yhteistyössä Maailman Terveysjärjestön kanssa. 

•	Tukemaan kansallisia pyrkimyksiä sokeutta  
aiheuttavien tautien eliminoimiseksi kuten jokisokeus  
ja trakooma, jotka ovat maailman johtavat syyt  
tulehdustautien aiheuttamalle sokeutumiselle ja  
näkövammoille; vapaaehtoisten kouluttaminen ja 
valvonta, tiedottaminen, leikkauspalvelut ja lääkkeiden 
jakaminen. 

•	Johtamaan globaalia työtä korjaamatta jääneen  
taittovirheen hoitamiseksi tukemalla projekteja, jotka 
tarjoavat korkealaatuisia ja kestäviä sekä laajoja  
taittovirheen korjaamiseen liittyviä palveluja. 

•	Perustamaan SightFirst -haasteapurahoja, jotka 
tukevat ja inspiroivat lionien ja yhteistyökumppanien 
kykyä kehittää innovatiivisia ja uusia lähestymistapoja 
palvelujen toteuttamiseksi alipalvelluilla alueilla. 

•	Laajentamaan lionien johtamia monipuolisia  
näköhuollon ohjelmia sekä aikuisille että lapsille. 

Lähes	75%	näkövammoista	ovat	ennalta	estettäviä	tai	parannettavissa,	 
usein	vain	muutamalla	dollarilla.	LCIF,	Kampanja	100	-aloitteen	kautta,	tulee	
jatkamaan säätiömme jo neljännesvuosisata jatkunutta työtä ennalta  
ehkäistävän sokeutumisen poistamiseksi maailmasta, jotta tämä työ voi jatkua:

•	Auttanut	30	miljoonaa	ihmistä	saamaan	paremman	näkökyvyn	tai	palauttanut	
heidän näkökykynsä.

•	Sijoitettu	US$415	miljoonaa	laajentamaan	palveluja	kaikkialla	maailmassa

Teidän tuellanne, säätiömme pystyy:

Sitoutuminen	jokisokeuden	eliminoimiseen
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Sivulla	lcif.org/BE100 kerrotaan miten Kampanja 100 tulee johtamaan maailmanlaajuista 
yritystä taistella tartuntaudeista johtuvaa sokeutta vastaan, vähentää ennaltaehkäistävää 
sokeutta ja näkövammoja sekä parantaa sokeiden ja näkövammaisten olosuhteita.

US$100 dollarin lahjoitussummalla voit rahoittaa kaksi kaihileikkausta.

Tue	lionien	intohimoista	avustustyötä	kaikkialla	maailmassa	napauttamalla	alla	Lahjoita-
painiketta	ja	tuet	LCIF:n	Palveluvoimaa	-rahastoa.

Lahjoita jo tänään!

Lions Clubs International Foundation
300	W.	22nd	St.		|		Oak	Brook,	IL	60523-8842	USA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100 LCIF_Ebook_Vision_FI  2/19

LCI and LCIF are Equal Opportunity Providers

Yhdessä me pystymme siihen, koska yhdessä Me palvelemme.

https://lionsclubs.org/en/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
https://lionsclubs.org/fi/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
http://www.lcif.org/FI/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc

